משפחות מטיילות בדרום הגולן
המרחבים האינסופיים והאוויר הנקי ,המים הזורמים והצמחייה הפראית ,טעמים וריחות של שמן
זית טרי ,פעילות בחוות חיות וחיוכים...צחוקים באוטובוס או עם כוס יין בארוחה טובה ...יום טעם
ושטח מביא לכם תוכנית עשירה ומגוונת ,רצופת חוויות מקומיות ייחודיות ומעוררות חושים.

תוכנית היום:
 10:00פתיחת היום:עונת המסיק נפתחה:

סיור ייחודי בכרם זיתים ענק )כ 550-דונם( וצפייה מרתקת במסיק זיתים
מכאני המתבצע ע"י מכונה חדישה וכך מאפשר אצירת שמן זית באיכות
הגבוהה ביותר .בהמשך נבקר בבית בד חדשני ונצפה בהליך אצירת
שמן הזית האיכותי ביותר בשוק הישראלי ,נלמד על מושגים מקצועיים
ונבצע סדרת טעימות של שמן זית מזנים שונים של זיתים .הסיור מלווה
בשתייה קרה ופירות טריים.

 12:00ביקור וחוויה בחווה האתגרית באבני איתן שברמת הגולן :
חוויה מיוחדת ומרתקת המדגישה את הפוטנציאל העצום הטמון במפגש בין
בני האדם לבעלי החיים ,כאשר המטרה היא להביט על עצמנו מזווית שונה
ולהבין דפוסי התנהגות אנושיים דרך התנסות בעבודה עם חיות המשק.
המבקרים בחווה מתחלקים לצוותי עבודה קטנים ,כל צוות מלווה במדריך.
הצוותים מקבלים משימות כגון הובלת עדר ,שקילת טלאים ,חליבת עיזים
ועוד...על מנת להצליח במשימה צריכים המבקרים להבין את אופיו של בע"ח ,
לראות את העולם דרך עינו של אותו בע"ח ולגבש אסטרטגית עבודה.פעילות
מהנה ומרתקת המתאימה למבוגרים וילדים ומשלבת הומור,פעילות אקטיבית
וחוויה מיוחדת ומרתקת.
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ארוחת צהריים מגריל הבשרים במבשלת הגולן – שלל
בשרים ,סלטים ותוספות המוגשים למרכז השולחן ע"י מלצרים
חייכנים ובקבוק בירה מקומית לכל אורח ...מגוון תפריטים ומנות
מיוחדות למבוגרים ולילדים.

 15:00ביקור במתחם "קסם הגולן"
•

צפייה במצג הגולן המרהיב והמרגש המוקרן ב 180-מעלות
וכולל מחזות נוף ייחודיות ואפקטים מפתיעים.

•

צפייה בדגם הגולן – דגם מדויק של רמת הגולן אשר נבנה
במשך מס' שנים ועליו מוקרן חיזיון אור קולי המספר את
סיפורה ההיסטורי והגיאוגרפי של רמת הגולן.

•

סיור במבשלת הבירה של הגולן הכולל הסברים מפי הברו-
מן המקומי אודות תהליכי ייצור הבירה הייחודיים של
המבשלת ,כולל טעימות של הבירות המקומיות..

הערות:
•
•
•
•
•
•

החבילה כוללת ליווי של איש הפקה לאורך היום כולו.
כל הפעילויות והסיורים מלווים בהדרכה מקצועית.
החבילה מיועדת לקבוצות של מינימום 40משתתפים.
כל הפעילויות מבוטחות בביטוחים מתאימים ובליווי של אנשי מקצוע.
חבילה זו תקפה בחודשים אוקטובר  -ינואר  2009בהתאם לתחילת וסיום עונת
המסיק.
הארוחות המוצעות כשרות בהשגחת הרבנות.
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